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RIE Wijziging 1 juli 2005

1. Preventiemedewerker: capaciteit en 
toerusting zijn af te leiden uit de RIE. 
Werkgevers � 15 werknemers: mag zelf.

2. Inzet van één van de huidige vier 
gecertificeerde deskundigen voor RIE-toets

3. Voor � 10 werknemers, vervalt de RIE-toets 
bij gebruik van “gevlagd” instrument (RIE.nl) 

NB bij cao is geaccordeerd � gevalideerd



Doelen Leidraad RIE-toets

•Handvat voor kerndeskundigen;
•Borgen bevoegdheden en bekwaamheden;
•Werkgevers en werknemers stimuleren van RIE-
instrumenten gebruik te maken;
•Toets zo beperkt mogelijk zonder Q-verlies:

�Beperking administratieve lasten 
werkgevers



Status van de leidraad
•Primair bedoeld voor bedrijven die gebruik 
maken van maatwerkafspraken op dit gebied;
•Inmiddels omarmt door BOA.

�(Binnenkort?) Ook van toepassing op
vangnet.

Probleem: 
Geen / weinig gevalideerde instrumenten



Hoofdlijnen RIE-toets

De noodzakelijke uitgebreidheid van de RIE-
toets wordt bepaald door:
•De grootte van het bedrijf;
•De wijze waarop de RIE tot stand gekomen is: 
is er gebruik gemaakt van een RIE-instrument;
•Indien een RIE-instrument gebruikt is: Is het 
een gevalideerd RIE-instrument.



Validatie van RIE-instrument
Beoordeling van de:
•volledigheid, betrouwbaarheid en 
reproduceerbaarheid van de RIE’s die met 
behulp van het RIE-instrument geproduceerd 
worden.
•de wijze waarop het instrument onderhouden
wordt. 
• en ???



Bedrijf � 10 werknemers
Wet: 

RIE-toets niet nodig 
indien  
gebruik gemaakt is van een RIE-instrument met 
een akkoord van CAO-partijen (“gevlagd”).



GEEN gebruik RIE-instrument
Leidraad:
•Indien in literatuur op brancheniveau geen
prioritaire risico’s aanwezig zijn:
� Bij RIE-toets(veelal) GEEN bedrijfsbezoek 

nodig.
•Indien in literatuur op brancheniveau wel
prioritaire risico’s aanwezig zijn:
=> Bij RIE-toets WEL een bedrijfsbezoek nodig. 

(RIE niet opgesteld door kerndeskundige).



Gebruik gemaakt van  
gevalideerd RIE-instrument

Leidraad:
(Veelal) GEEN bedrijfsbezoek nodig.

NB 
Is met instrument gehele proces afgedekt?
Kun je de klant bedrijfsbezoek verkopen (mag!)?



Plan van Aanpak
Leidraad: gebruik gevalideerd instrument:
Bij toetsing:
•Algemeen PvA aanwezig?

NB Omvormen van algemeen PvA naar 
bedrijfsgericht PvA valt buiten RIE-toets
� Bezoek hiervoor het bedrijf!
� NB Oplossingsgericht!



Schema



Primaire expertise



Wordt vervolgd?

We werken er aan dat we samen nog een 
leidraad validering RIE-instrumenten op kunnen 
gaan stellen!

Heb je suggesties / opmerkingen?
Svp melden aan: Huib Arts 

huib.arts@arboprofit.nl
tel. 0182-504805


